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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                      Από το πρακτικό της  61
ης

  

 Τακτικής συνεδρίασης της                                                     

Οικονομικής Επιτροπής 

      του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2022 

                                                                                      

                                                                                     Αριθ. Απόφασης     422 / 2022 

 

 

ΠΕΡΙ: «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, της υπ’ 

αριθ. 21238/11.10.2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 22PROC011400585/11.10.2022) με τίτλο 

«Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών» 

Στη Ναύπακτο σήμερα την 18-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 συνήλθε σε 

Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό 

κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:21595/14-10-

2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-

2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ,  του άρθρου 77 του Ν.4555/18.   

         

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής  

3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 

4. Δημητρόπουλος Νικόλαος 

5. Τσουκαλάς Κων/νος   

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Κούκουνας Αθανάσιος 

2. Κοτρώνης Γεώργιος 

 

           Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη  

του ΤΥΠΟ η οποία  τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης. 

     

           Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία  5  μελών 

σε σύνολο 7  μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το  1
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης  «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, της υπ’ αριθ. 

21238/11.10.2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 22PROC011400585/11.10.2022) με τίτλο 

«Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών» και 

είπε ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί λόγω ότι υπήρξε αδυναμία 

πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣΣ στις 14 Οκτωβρίου 

2022. 

 

Τα μέλη της επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκριναν το κατεπείγον  του θέματος. 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 17/10/2022 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ:  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, της υπ’ αριθ. 

21238/11.10.2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 22PROC011400585/11.10.2022) με τίτλο 

«Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών».  
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 

δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 

απόφασή της. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και 

αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 

189 του ν. 4412/2016» 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 357/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  η 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για την 
υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και 
οργανικών», η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω υπηρεσίας και ο 
καθορισμός των όρων Διακήρυξης. 
 
Σε συνέχεια αυτής εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθ. πρωτ. 21238/11.10.2022 

διακήρυξη του διαγωνισμού (22PROC011400585/11.10.2022) που δημοσιεύτηκε νομίμως 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας και 

στο πρόγραμμα Διαύγεια, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 27η 

Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15.00.  

Στις 14 Οκτωβρίου 2022 υπήρξε αδυναμία πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη 

«Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (σχετ. ΑΠ. 388377 ΕΞ 29.09.2022 έγγραφο ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) λόγω εργασιών αναβάθμισης της 
βάσης δεδομένων του, και το οποίο θα επαναλειτουργήσει στις 20/10/2022. 
 
Σύμφωνα με  την παρ. 4 άρθρο 37 Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: 
 
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας 
βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του 
ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, για 
τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης 
και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας 
Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή 
καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας. 
Η αδυναμία του πρώτου εδαφίου πιστοποιείται, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα 
αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας. 
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Για τον ανωτέρω λόγο και σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 37 Ν. 4412/2016, εισηγούμαστε 
την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως και 07.11.2022 
και ώρα 15.00 καθώς και την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού στις 
11/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο 
«Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών».    
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται  

 

Ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών έως και 

07.11.2022 και ώρα 15.00, της υπ’ αριθ. 21238/11.10.2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 

22PROC011400585/11.10.2022) με τίτλο «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων και οργανικών» καθώς και την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

του διαγωνισμού στις 11/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ, του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 

και οργανικών».  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρόπουλος 

Νικόλαος, ψήφισε κατά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 

παραπάνω,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος. 

2. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών έως και 

07.11.2022 και ώρα 15.00, της υπ’ αριθ. 21238/11.10.2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 

22PROC011400585/11.10.2022) με τίτλο «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης 

αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών» καθώς και την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του διαγωνισμού στις 11/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ, του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων και οργανικών.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό      422 / 2022. 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

  Ο Πρόεδρος                 Η γραμματέας           Τα μέλη 

Υπογραφή                   Υπογραφή        Υπογραφές 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος  19-10-2022 

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ 

 

 

   Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 
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